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સમાસનો અથમા
સ્વતતં્ર ર તે વપરાતા બે કે તેથી વેુપદો એકબીોજની સાથે જોડાઈને નવો અથમા ણુમા

શ્તદ બનાવે તેને સમાસ કહે છે  ંુમા સમાસ એટલે કે જોડાવ ુ
સમ આસ સમાસ

સવમાપદ  – ધાન સમાસ એક પદ  – ધાન સમાસ અન્યપદ  – ધાન સમાસ
 =  ં= સમાસ ત્યા  ુુષ સમાસ ઉપપદ સમાસ

કમમાધારય સમાસ બ્ીહ સમાસ
 =  ુ સમાસ અતાયયીભાવ સમાસ



સમાસના  – કાર

1)  =  ં= સમાસ
સમાન મોભો ધરાવતા બે પદો જોડાય
અને કે અથવા વગેરે  = ારા અથ ા પાડવાના હોય

 =  ં= સમાસ

ઈ્યારે્યાર સમાહાર વૈકત્પક

પરસપર સબધં સઅહુનો અથમા દશામાવે િવકત્પનો અથમા દશામાવે
શભુાશભુ નોકર ચાકર ખ ુખો ુ
સખુદુ ખ મોજ મોજ રાયરંક



૨  =  ુ સમાસ
 =  ુ  = ી એટલે કે બે  ુ એટલે ગાયોનો સઅહુઆમ  =  ુ પોતે જ એક સમાસ

છે  ના  – થમ પદમા સરંથયા અને ઉ્યાર પદમા સ ં– ા હોય અનેઆબત્તેમાથી અથમા સઅહુ
નીકળતો હોય ેનયારે  =  ુ સમાસ બને છે

ઉદાહરણ તર કે
િત્રપદ ત્રણ પદોનો સઅહુ
પચંવટ પાચં વાટોનો સઅહુ
છમાસી છ માસનો સઅહુ
ચ વુદ ચાર વેદનો સઅહુ



૩ બ્ાધિકહ સમાસ
આસમાસમા પહસેુ પદ િવશેષણ અને બી ુ પાદ નામ હોય

ેનયારે બ્ાધિકહ સમાસ બને છે આસમાસ વા મા સ ં– ા નામ તર કે
આવે છે
બ્ાધિકહ સમાસના  – કાર
૧ સમાનાિધકરણ બ્વુાધિકહ  વુમા પદ અને ઉ્યાર પદ સમાન િવભતમા હોય છે

તપોધન તપ જ  નુધન છે તે
ચદં્રમૌલીવદન ચદં્રમૌલી ચે  નુવદન તે

૨ તાયાિધકરણ બ્વુાધિકહ  વુમા પદ અને ઉ્યાર પદ  ુદ  ુદ િવભત મા હોય છે
દામોદર દામનથી ઉદરે બધંાયેલો  છે તે

ચદં્રમૌલીમૌલી ચદં્રમૌલી છે મૌલ  ના તે

૩ નગ બ્વુાધિકહ  વુમાપદમા અ અન અણ ન કમ બા બન ગેર  વા નકાર સચુવતા
ઉપસગમા લાગે ેનયારે નગ બ્વુાધિકહ સમાસ બને છે
નાઈલાજ  નો ઈલાજ નથી તે
અ – ાની નથી  – ાન  નામા તે



૪ ઉપપદ સમાસ
જ્યારે ઉ્યારપદ  યાપદનો ઉત્લેખ કર પછ  યાિવશેષણાેનમક બને ેનયારે

ઉપપદ સમાસ બને છે આસમાસનો  – ેનયય નાર છે
 – ાનદા  – ાનઆપનાર
અભયદા અભયઆપનાર
સધુાકર સધુાને કરનાર

૫ કમમાધારય સમાસ
જ્યારે બત્તે પદ એક જ  યા સાથે સબંધં ધરાવે છે ેનયારે કમમાધાયમા સમાસ બને

છે આસમાસમા પહસેુ પદ િવશેષણઅને બી ુ પદ નામ હોય છે
સત  ુુ સારો   ુુ
તીથર્થો્યામ તીથર્થોમા ઉ્યામ
અખુારિવરદ અરિવરદ  ુઅખુ



૬ મધ્યમ પદલોપી સમાસ
જ્યારે નામ અને િવશેષણ વનેચેથી એક પદ નો લોપ થતો હોય ેનયારે

મધ્યમપદ લોપી સમાસ બને છે આલોપ થયેસુપદ િવ હ કર વખતે લખી
દેવાનુ હો ય છે

આગગાડ આગવડે ચાલી ગાડ 
જકાતનાાુ જકાત ભરવાનુનાાુ
અરામ–રુશી આરામ માટે ની –રુશી

૭ અતાયયી સમાસ
 મા  વૂમા પદમા કોઈ અતાયય કે સવમાનામઆવે છે અને ઉ્યાર પદ સ ં– ા હોય પણ

બેઉ મળ મોટે ભાગે અતાયયાેનમક  યા િવશેષણ બની રહે છે આ સ્થિતને કારણે અતાયય
નહ છતા અતાયય  વી દશા થતી હોઇ આસમાસને અતાયય ભાવ કહવેામાઆવે છે

દરવખતે દરેક વખતે
આઆખવન આ–ુઆખવન
ગામેગામ  – ેનયેક ગામ



તત  ુુષ સમાસ
તદ તેનો અને તેન  ુુષ એ લે તેનો   ુુષ

આમત્યા  ુુષ તત્તદ જ પોતે જ એક સમાસ છે  
સમાસમા  વૂમાપદ અને ઉ્યારપદ િવભતના
સબંધંથી જોડાયેલા હોય તેને ત્યા  ુુષ સમાસ કહે
છે
દેવધીન દેવ ને આધીન
હસ્તલખત હસ્તથી લખત
ઘોડશાળ ઘોડા માટે ની શાળા
ભયભીત ભય થી ભીત


